
PLUNGĖS MIESTO ŠVENTĖ IR 

XIV TARPTAUTINIS FOLKLORO FESTIVALIS „SAULELĖ RAUDONA“  

2022 m. birţelio 17 d. – birţelio 19 d., Plungė 

 

Birţelio 17 d.  

 

15.00 val.  Iškilmingas Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Kultūros ir meno 

premijų įteikimo ceremonija. (M. Oginskio rūmai, Parko g. 3A) 

Iškilmingas laiko kapsulės „Plungė Plateliai 230“  įkasimas 

18.00 – 24.00 val.  Interaktyvios šiuolaikinio meno, instaliacijų, šviesų, muzikos erdvės 

„Sklepas“ ir  projekto „Eksperimentinės meno jungtys“ atidarymas Plungės 

rajono savivaldybės kultūros centro rūsiuose. Dalyvauja menininkai: Ugnė 

Upė Pilitauskaitė (tapyba - grafika), Emilija Višinskaitė (scenografija - 

instaliacija), Augustė Kunevičiūtė (scenografija - instaliacija), Algis Sprindţiūnas 

(monumentalioji tapyba - instaliacija), Mindaugas Riga (tapyba), Simonas 

Kotovas (instaliacija - dizainas), Eisvina Jurkevičiūtė (instaliacija), Simona 

Gabija Litvinaitytė (instaliacija), Karolis Šukaitis DJ. 

20.00 val.  Folkloro ansamblių koncertas prie Florijono paminklo. Dalyvauja ansambliai 

iš Lenkijos, Slovėnijos, Latvijos ir Plungės.  

21.00 val. Miesto šventės atidarymo koncertas Plungės Šv. Jono Krikštytojo 

baţnyčioje. Dalyvauja operos solistai: Indrė Anankaitė (sopranas), Ieva Barbora 

Juozapaitytė (sopranas), Laimonas Bendaravičius (tenoras), Kasparas Damulis 

(tenoras), merginų smuikininkių trio „Electric Ladies“ ir Plungės rajono 

savivaldybės kultūros centro simfoninis orkestras (vad. Ieva ir Paulius 

Lygnugariai). 

22.30 val. 

Meninių šviesų ir muzikos instaliacija Plungės Šv. Jono Krikštytojo 

baţnyčios šventoriuje. 

 

Gatvės performansas „Muzikuojanti Vytauto gatvė“. Dalyvauja Klaipėdos 

Pilies teatras. (Vytauto gatvė)  

23.15 val.  Šokio etiudas „Šokantis miesto fontanas“ Senamiesčio aikštėje. 

Nuo 23.30 val. Menininko R. Bartkaus šviesos instaliacijos įţiebimas Plungės jūroje.  

Kitos menininko instaliacijos M.Oginskio rūmų ţirgyne. 

 

Birţelio 18 d. 
 

Nuo 10.00 val.  Tradicinių amatų demonstravimas, tautodailės mugė, edukacinės dirbtuvės 

Senamiesčio aikštėje. 

Prekybos, tautodailės ir amatų mugė. (Vytauto g., J. Biliūno g. ) 

12.00 val.  XIV tarptautinio folkloro festivalio „Saulelė raudona“ atidarymas ir 

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro tautinių šokių ansamblių 

„Suvartukas“ (vadovė Ilona Baltikauskaitė) ir „Ţirginėliai“ (vadovė   Sonata 

Kazlauskytė) pasirodymai Babrungo slėnyje. 

12.00 – 21.00 val.  

 

 

12.00 – 17.00 val. 

  

Lauko fotografijos paroda „Plungės fotoalėja 2022“. (Laisvės al. 19, Vaikų 

bibliotekos kiemas ir dalis Laisvės alėjos prie Laisvės paminklo). 

 

Atviros istorinės ekspozicijos Advokato name (Vaikų bibliotekos kiemas): 

„Plungės Laisvės alėja“  

„Plungės pramonė – linininkystė“  

 



14.00 val. Folkloro kolektyvų koncertai, šokiai ir ţaidimai Senamiesčio aikštėje. 

17.00 – 18.00 val. Šventinė eisena „Plungės miesto gimtadienis“. (J.Tumo-Vaižganto gatvė). 

Dalyvauja Plungės rajono įmonės, organizacijos, bendruomenės, kolektyvai, 

bendraminčiai, miesto svečiai ir XIV tarptautinio folkloro festivalio dalyviai. 

18.00 val. Didysis XIV tarptautinio folkloro festivalio „Saulelė raudona“ vakaro 

koncertas Babrungo slėnyje. Dalyvauja folkloro ansambliai: ,,Lancova“ 

(Slovėnija), ,,Raciborzanie“ (Lenkija), ,,Rigas danči“ (Latvija), "Gondinga" 

(Plungė) ,,Duja“ (Vilnius) ,,Rags“ (Pasvalys), ,,Raskila“ (Birštonas), ,,Ramytė“ 

(Šilutė), ,,Taduja“ (Kelmė), ,,Judlė“ (Kelmė), ,,Ţibinyčia“ (Marijampolė), 

,,Spigėns“ (Telšiai), ,‚Sodţius“ (Maţeikių r., Ţidikai), „Guojee“ (Tirkšliai), 

,,Šateike“ (Plungės r., Šateikiai), ,,Platelē“ (Plateliai). 

19.00 val.  Grupės ,,TABASCO“ koncertas. (Babrungo slėnis) 

20.00 val. Folkloro ansamblių koncertas  ir folk dţiazo projektas ,,Lietuvos trombonų 

projektas ir Loreta Sungailienė“ (Babrungo slėnis) 

22.00 val. Grupės „8 KAMBARYS“ koncertas. (Babrungo slėnis) 

23.00 val. Atlikėjo Donato Montvydo su grupe koncertas. (Babrungo slėnis) 

24.00 val.  DJ Paul Carlos (Karolis Paulikas) pasirodymas. (Babrungo slėnis) 

 

*11.00 – 16.00 val. vyks nemokamos ekskursijos po Plungės rajono savivaldybės viešąją biblioteką – 

laikrodinę. (Parko g. 7) 

 

Birţelio 19 d. 
 

10.00 – 15.00 val.  Prekybos, tautodailės ir amatų mugė. (Vytauto g., J. Biliūno g., Senamiesčio 

a.) 

12.00 – 16.00 val. Bendruomenių piknikas. (prie M. Oginskio rūmų, Parko g. 3A) 

Dalyvauja XIV tarptautinio folkloro festivalio „Saulelė raudona“ dalyviai, 

Plungės rajono savivaldybės kultūros centro meno kolektyvai: Kamerinis choras, 

liaudiškos muzikos kapela, jaunimo liaudiškos muzikos kapela, vokalinis 

ansamblis „Hello“, šokių studija „Hera“, jungtinis Plungės rajono savivaldybės 

kultūros centro, Plungės ir Platelių meno mokyklų orkestras bei choreografinė 

grupė. 

 

* Birţelio 17 – 19 dienomis Plungės miesto viešosiose erdvėse vyks interaktyvi fotografijos paroda 

„Plungė. Langai į praeitį“.  

____________________________________________________________________________________ 

* Birţelio 17 – 19 dienomis pristatoma tautodailininko, medţio ir kaulo juvelyrikos meistro 

Virginijaus Narkaus jubiliejinė kūrybos paroda Plungės rajono savivaldybės kultūros centro 

parodų salėje. 

____________________________________________________________________________________ 

* Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Laisvės al. 19)        

100 – ųjų diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Čekijos (buvusios Čekoslovakijos) Respublikų 

uţmezgimo metinių proga, pristatomos parodos: 

- „12 Pasaulių: šiuolaikiniai čekų knygų vaikams ir paaugliams iliustruotojai“,  

- „Vaclavas Havelas. Politika ir sąţinė“. 


